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In 4 stappen Wtza-proof voor de jaarverantwoording
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DOE JE BOEKHOUDING IN REAL-TIME MAAK DUIDELIJKE AFSPRAKEN EN EEN PLANNING MET DE 
BOEKHOUDER OF ACCOUNTANT

BEPAAL WAT EN WELKE STUKKEN JE MOET AANLEVEREN 
EN VERANTWOORDEN

DEPONEER DE JAARVERANTWOORDING EN AANVULLENDE 
INFORMATIE BIJ CIBG
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Om de jaarverantwoording tijdig af te kunnen leggen dient je boekhouding op orde te zijn. De benodigde 
gegevens voor de jaarverantwoording kunnen dan snel na het verlopen van het boekjaar worden samen-
gesteld. Een goede manier om hier zorg voor te dragen is je boekhouding real-time bij te houden. 

Op de volgende manier maak je je boekhouding real-time:
•  Maak gebruik van de digitale workflow
         Door facturen en andere documenten digitaal aan te leveren worden die sneller verwerkt.
• Automatiseer de boekhouding
         Creëer een boekhoudkoppeling tussen de financiële administratie en het branche pakket zodat de   
         omzet in de boekhouding up-to-date is. Creëer een boekhoudkoppeling tussen de financiële 
         administratie en de bank zodat de inkomsten en uitgaven in de boekhouding up-to-date zijn.
• Zorg voor een naadloze aansluiting tussen de boekhouding en de  

salarisadministratie
        Op deze manier zijn de kosten voor personeel up-to-date in je boekhouding
 • Werk periodiek (week/maand/kwartaal) de administratie bij.

        Op deze manier is de administratie altijd real-time en up-to-date.
        Zo kan de boekhouder en of accountant kort na het verlopen van het boekjaar de jaarverantwoording 
        samenstellen zodat deze tijdig kan worden aangeleverd. 

Naast aankoopfacturen, verzonden declaraties, rekeningen en de salarisadministratie zijn er nog meer 
documenten en overzichten benodigd voor een up-to-date boekhouding. 

Zo kun je denken aan overeenkomsten, afschrijvingsstaten en overlopende activa en passiva.
Niet alleen voor de belastingaangifte, maar ook voor het eigen overzicht én dus ook voor een tijdige
Wtza-verantwoording is het van belang dat de boekhouding up-to-date en compleet is.

 • Wie doet wat?
        Spreek met de boekhouder of accountant af wat, hoe en wanneer je moet aanleveren qua 
        documenten  en wat hij of zij zelf verzorgt. Verzamel de gegevens op tijd.
• Plan op tijd
        Maak in overleg met de boekhouder of accountant een goede planning, zowel voor de gegevens   
        die jij moet aanleveren als voor het werk dat hij moet doen: opleveren concept jaarcijfers, 
        bespreking hiervan en de afronding naar definitieve cijfers.

Benieuwd wat je moet aanleveren om te deponeren voor de jaarverantwoording van de Wtza?

Dit is afhankelijk van welk type onderneming je hebt. Voor deze openbare jaarverantwoording zijn 
eenduidige modellen beschikbaar, gedifferentieerd naar grootte en rechtsvorm van de zorgaanbieder.

• Bepaal of je enkelvoudig en/of geconsolideerd moet verantwoorden
• Bepaal voor welke entiteiten je moet verantwoorden
• Bepaal welke informatie vereist is
• Bepaal welke modellen van balans en winst en verliesrekening van toepassing zijn

Ga samen met de boekhouder of accountant zitten, om te bepalen welk model voor jou van toepassing is. 
Zorg dat dit duidelijk in kaart wordt gebracht zodat je niet voor verassingen komt te staan bij het 
deponeren van de jaarverantwoording.

Ben je zzp’er?
Met zzp’er (ook bekend als `solist’) wordt iemand bedoeld die zelfstandig - of in opdracht van een 
zorgaanbieder - zorg verleent, de zorgverlening niet uitbesteedt en geen personeel in dienst heeft. 
Voldoe je hier als zorgverlener aan, dan hoef je geen jaarverantwoording openbaar te maken. 

Goed om te weten: wanneer je als zzp’er een rechtspersoon bent (bijvoorbeeld wanneer je een bv hebt), 
dan maak je de jaarverantwoording wel openbaar.

Voor het deponeren van de verantwoording is het noodzakelijk om vragenlijsten in te vullen en 
documenten aan te leveren bij het CIBG. 

• De stukken over het verslagjaar 2022 moeten voor 1 juni van het jaar erop openbaar worden 
gemaakt

• Voor de boekjaren 2022 en 2023 heeft de minister – zoals ook hierboven al aangegeven – voor 
sommige zorgaanbieders een uitstelsituatie bedacht. Dit om de ondernemers meer tijd te geven 
aan de nieuwe situatie te wennen én om toezichthouders (NZa en CIBG, bijvoorbeeld) ook  
gelegenheid te bieden hun werk goed te doen.

• Voor nieuwe aanbieders geldt het uitstel niet: zij kunnen hun administratie bij aanvang van hun 
bedrijf al volledig inrichten naar de Wtza-normen.
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Meer informatie?
Jaarverantwoording zorg

Jaarverantwooring zorg (actueel)

Jaarverantwoording zorg (wat en hoe)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgfinancial:  support@zofi.nl


